
A felháborodást tetézte,
hogy korábban a UPC az
ügyfeleknek kiküldött tájé-

koztatóban és a lapunk ha-
sábjain megjelent nyilatkoza-
tában is leszögezte, hogy „az

eddig megkötött elõfizetõi
szerzõdések továbbra is ér-
vényben maradnak, az ügy-
feleknek nem szükséges át-
szerzõdniük az új szolgálta-
tóhoz, és ennek megfelelõen
a szolgáltatási díjak sem vál-
toznak.” Sokan meglepõd-
tek, amikor a kipostázott
számlákon a korábbinál ma-

gasabb kábeltelevíziós tarifa
szerepelt. Annak sem örül-
tek az ügyfelek, hogy noha
azt írták nekik, nem érintet-
tek a beharangozott eszköz-
cserében, mégsem mûködött
az internet náluk, mert a régi
modem felmondta a szolgá-
latot. A panaszosok közül
többen szerkesztõségünket
is felkeresték, ezért bõvebb
tájékoztatásért a UPC Ma-
gyarország Kft.-hez fordul-
tunk. 

– A kábeles szolgáltatáso-
kat Szentesen átvevõ UPC az
ígéretének megfelelõen nem
változtatott az árakon, min-
den elõfizetõnek azokat a dí-
jakat számlázzuk, amelyek
az átvétel napján, május
1-jén érvényesek voltak.
Ugyanakkor a korábbi szol-
gáltató RubiCom Zrt. által
biztosított egyes területi
kábeltelevíziós elõfizetési
díjkezdvezmények április
30-án az eredeti határidõnek
megfelelõen lejártak. Tudo-
másunk szerint a szentesi
elõfizetõk egy része számára
is biztosított ilyen kedvez-
ményt a RubiCom, ezért a
kedvezmény április végi
megszûnése miatt valóban
elõfordulhat, hogy az érin-
tett elõfizetõknek a UPC-tõl
kapott elsõ, májusi számlá-
ján a megszokottnál maga-
sabb csomagár szerepel – ír-
ta lapunknak Szûcs László.

(folytatás a 3. oldalon)
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HUNOR COOP

A JÓ SZOMSZÉD

Szentesi Élet
A kedvezményes tarifáért részt kell venni az akciókban

Elnézést kér a UPC

A hazai bürokrácia még
nem készült fel arra, hogy
egyedülálló nõk anonim
donorral történõ megter-
mékenyítéssel vállaljanak
gyermeket – legalábbis er-
re utalnak egy szentesi
kismama kellemetlen ta-
pasztalatai. Az édesanya
azt kérte, más névvel kö-
zöljük a sok tanulsággal
szolgáló történetüket. 

Apja neve? Erre a kérdésre
a néhány hónapos Levente
soha nem fog tudni felelni,
és édesanyja, Márta sem tud-
ja a választ. Szó sincs arról,
hogy titkolózna a szentesi
kismama, mégis számos
olyan akadályba ütközik,
ami egy hétköznapi szülõ
számára fel nem fogható. –
40-hez közel egy nõnek már
sokkal fontosabb és sürgõ-
sebb gyermeket szülni, mint
férjhez menni. Ha a vonat
már elment, amelyiken a
szõke herceg ült és a pero-
non sem várakozik egy
majdnem herceg, akkor lép-
ni kell. Ha a városi apaje-
lölt-kínálat szûkös, lehet
interneten ismerkedni, de a
gyermekvállalást nem lehet
sokáig húzni-halasztani.
Ezért találtam én is megfele-
lõ megoldásnak az anonim
donorral történõ megtermé-

kenyítést – mesélte lapunk-
nak Márta.

Szerinte sokkal megnyug-
tatóbb egy ismeretlen donor-
tól teherbe esni, mint egy al-
kalmi vagy egy nem túl jó
kapcsolatból, ami válással
végzõdik. Fontos viszont,
hogy az így gyermeket válla-
ló nõnek is legyen támasza

(nem csak anyagi, de lelki), a
családja, a barátai. – A kör-
nyezetemben már több egye-
dülálló nõ – 40-en innen és
túl – komolyan érdeklõdött
nálam a gyerekvállalás eme
lehetõségérõl, olyanok, akik
már letettek arról, hogy gye-
rekük lehessen apajelölt hiá-
nyában. A Kaáli Intézetben

sem tolonganak a szinglik,
mert nem nagyon köztudott
a donorral történõ inszemi-
náció lehetõsége, pedig
igény lenne rá, csak nem rek-
lámozzák nagyon, mert az
egészségügyi törvény képlé-
kenyen fogalmaz ebben a
kérdésben. Ha valaki rászán-
ja magát, akár egy év alatt le-
het gyermeke. A beavatko-
zás elõtt kb. 2-3 hónap alatt
el lehet végeztetni a külön-
bözõ nõgyógyászati vizsgá-
latokat, majd megfelelõ idõ-
zítéssel a Kaáli Intézetben
megtörténik a beavatkozás
és már csak reménykedni
kell annak sikerességében.
A méhen belüli megterméke-
nyítést nevezzük inszeminá-
ciónak. Ez 75 ezer forintba
kerül, de kimondani is szé-
gyellem, mert nevetségesen
jelentéktelen összeg egy ba-
báért (persze ha elsõre sike-
rül). Ha a nõnek egészség-
ügyi okokból nem sikerülne
így teherbe esni, a méhen kí-
vüli (lombik) megterméke-
nyítés lehet a megoldás. Ez
az eljárás ingyenes, csak a
gyógyszerekért kell fizetni.
Tulajdonképpen ugyanaz a
procedúra egyedülállóknál,
mint a pároknál, de a szülés
után olyan negatív megkü-
lönböztetésben volt részünk,
ami megdöbbentett – folytat-
ta Márta.

(folytatás az 5. oldalon)

A jogszabályok nem könnyítik meg a gyermekvállalást

Apja neve: nem tudom

Az áprilisra meghirde-
tett elõfizetési akciónk fõ-
nyereményét a Szentesi
Üdülõközpont által fel-
ajánlott 30 alkalmas uszo-
dabérletet Gõgös Eleonóra
(Nagyörvény u.),  a 10
alkalmas uszodabérletet
Ibolyáné Tóth Mária (Ber-
csényi u.) és Szabics Já-
nosné (Bercsényi u.) új elõ-
fizetõink nyerték. A Hu-
nor Coop Zrt. által fel-
ajánlott 10.000 Ft-os vá-
sárlási utalványt Maczelka
Lászlóné (Páva u.), a Budai
Nagy Antal utcai Mûszaki
Outlet által felajánlott

botmixert pedig Bocskay
Csaba (Apponyi tér) nyer-
te.

Hûséges elõfizetõinkrõl
sem feledkeztünk meg: 10
alkalmas uszodabérletet
nyert Kis-Rácz Antal (Mi-
kecz u.), Vida-Sz. Lajos
(Nagyhegy) konyhai aprí-
tógépet vihet haza, Grá-
nicz József (Korsós sor) pe-
dig egy 5000 Ft-os vásár-
lási utalvánnyal gazdago-
dott.

A nyereményeket hétfõ-
tõl szerkesztõségünkben
vehetik át (Kossuth tér 5.,
I. emelet).

Sorsol tunk

722 milliós pénzmarad-
vánnyal zárta a 2011-es
évet az önkormányzat –
ez több mint 190 millió-
val haladja meg a 2010-es
évi maradványt.

A t e l e p ü l é s i  ö n k o r -
mányzatok jelenlegi hely-
zetében irigylésre méltó
a forráshiány összegének
kigazdálkodása, ami több
dolognak is köszönhetõ
Krajsóczki Sándorné sze-
rint. A városháza számvi-
teli és tervezési irodájá-
nak vezetõje érdeklõdé-
sünkre elmondta: azzal,
hogy a hivatal napi szin-
ten ellenõrzi az intézmé-
nyek gazdálkodását és
szigorú fegyelmet tart az
utalási rendben, rendre

m e g a l a p o z z a  a  p o z i t í v
szaldót. Ezen felül tavaly
a tervezetthez képest több
helyi adóbevétel folyt be
az önkormányzat számlá-
jára, ami három nagy és
több kicsi adózó a vártnál
is eredményesebb tevé-
kenységének tudható be.
Mindemellett a város in-
tézményeiben a gazdálko-
dás sikeres volt. A város
az önhibájukon kívül hát-
rányos  he lyzetben  lévõ
önkormányzatok támoga-
tásából is részesült – há-
rom részletben összesen
223 millió forintot utalt az
állam –, holott erre koráb-
ban nem volt példa.

(folytatás a 3. oldalon)

Maradt pénz
játszóterekre
és járdákra is

Képünk illusztráció

Az szolgáltató irodáját lerohanták az ügyfelek.
Az elmúlt  napokban többször is szinte a taxiállomá-

sig állt a sor a UPC Kossuth utcai ügyfélszolgálati irodája
elõtt. A kirendeltséget lerohanó szentesi ügyfelek két do-
logra panaszkodtak: egyrészt a szolgáltató által megemelt
kábeltelevíziós díjakra, másrészt az elmaradt modemcseré-
re, ami miatt sokan napokig internet nélkül maradtak ott-
honukban.
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Kéthetente jelentkezõ
Mit szól hozzá rovatunkban
köz- és elismert szentesiek
véleményét kérjük ki olyan
ügyekrõl és történésekrõl,
amikrõl lapunkban is be-
számoltunk. Most Kálmán-
né Szabó Erzsébetet, a Mû-
vészetek Házának vezetõjét
kérdeztük.

– A Zsoldos Ferenc Szak-
középiskola 3 éves szakisko-
lai képzéseire meghirdetett
90 férõhelybõl mindössze 16-
ot sikerült feltölteni. Azokra
a szakiskolai képzésekre,
amelyeknél négy év alatt le-
het elsajátítani a szakmai
fortélyokat, csupán 26 fõt
tudtak felvenni, pedig 110 fé-
rõhely volt, de ennél még
rosszabb arányt mutat a már
említett 3 éves, úgynevezett
elõrehozott szakképzésbe
felvettek száma.

– Ezek az adatok beszéde-
sek, ugyanakkor félreveze-
tõk is lehetnek, hiszen nem
tudjuk, hogy milyen volt a
felvételizõk aránya a hason-
ló típusú iskolákban.

A szakmámból adódóan
viszont látom a probléma
hátterét, ezért is nehéz pár
mondatban reagálni erre a
hírre. A kialakult helyzet
gyökerei visszavezethetõk
egyrészt arra, hogy csökken
a gyermeklétszám, másrészt,
hogy Magyarországon nincs
becsülete a kétkezi munká-
nak. A közoktatás helyzeté-
rõl is lehetne vitatkozni. Az
iskolai évek alatt kevés gye-
rekben alakul ki – különbözõ
okok miatt – reális önisme-
ret, önbecsülés, nem vagy
nem jól ismerik az értékei-

ket, ami a pályaválasztásu-
kat is negatívan befolyásolja.
A rendészet talán azért nép-
szerû a diákok és szüleik kö-
rében, mert a szakma meg-
szerzését követõen a biztos
elhelyezkedés reményével
kecsegtet és nem kétkezi
munkával viszonylag jó
megélhetést biztosít.

– Kvótát szerzett Rácz Ni-
kolett, így elvileg indulhatna
a londoni paralimpián, de a
végleges döntésre még várni
kell.

– A sérült emberek, fiata-
lok helyzete a mi elõítéletes
társadalmunkban mindig is
nehezebb volt, mint a kör-
nyezõ országokban, hasonló
problémával élõké.

Sokan néznek rájuk fur-
csán, holott inkább több fi-
gyelmet és tiszteletet érde-
melnének, fõként, ha ilyen
kiváló teljesítményt nyújta-
nak, mint ez a kislány. Nem
kellene beletörõdni ebbe a
kényelmetlen várakozásba,
inkább nagyobb médiameg-
jelenést és nyilvánosságot
biztosítani és minden támo-
gatást megadni az olimpiára
való kijutáshoz. Ezzel is se-
gítve az elõítélet által emelt
falak lebontását.

– Berki komposzt néven
kerülhet hamarosan forga-
lomba a városban összegyûj-
tött és feldolgozott zöldhul-
ladék. A minõsítési eljárás
folyamatban van, az eddigi
vizsgálatok szerint a fosz-
fort pótolni kell a komposzt-
ban, de egyébként tökélete-
sen alkalmas kertészeti fel-
használásra. 

– Nagyon örülök és állam-

polgárként köszönetet mon-
dok annak az embernek, aki
ezt a kiváló kezdeményezést
elindította. Magánemberként
és intézményvezetõként is
rendkívül fontosnak tartom,
hogy mindent megtegyünk
környezetünk megóvásáért.
Háztartásunkban szelektí-
ven gyûjtjük a hulladékot, a
kertünkben keletkezõ növé-
nyi hulladékot komposztál-
juk. Közismert, hogy tanítvá-
nyainkat is környezettudatos
szemléletre neveljük. Remé-
lem népszerû termék lesz a
vásárlók körében.

– Folyamatosan emelkedik
a végrehajtások száma Szen-
tesen is. A legtöbb esetben a
banki tartozás miatt rezsit
nem fizetõ adósok kerülnek a
végrehajtóhoz, az adósság
csupán az ügyek ötödénél
haladja meg a félmillió fo-
rintot. 

– Hallottam errõl a hírrõl.
Az okokat keresve – több
más ok mellett – az iskolai
oktatásunkhoz kell ismét
visszakanyarodnom. A köte-
lezõ iskoláztatás tananyag-
tartalmában mind a mai na-
pig túlteng az élet- és élet-
kortól idegen elméletieskedõ
tartalom. Ugyanakkor alap-
vetõ, a mindennapi élethely-
zetekben a helyes döntések
meghozatalához szükséges
praktikus ismeretek szóba
sem kerülnek. Gondolok itt
például alapvetõ pénzügyi
ismeretekre. Az iskolából ki-
kerülõ generációk a pénz-
ügyi kultúra teljes hiányával
kezdik a felnõtt életüket. Ha
anyagilag bajba kerülnek,
külsõ okokat keresnek. Nem

látják át a költekezés követ-
kezményeit, nem számolnak
elõre nem látható élethelyze-
tekkel (például a munkahely
elvesztésének anyagi követ-
kezményeivel), elhitték a
pénzintézeteknek, hogy van
hitel kamat nélkül, stb. Ezzel
nem azt szeretném mondani,
hogy nincsenek olyanok,
akik önhibájukon kívül ke-
rülnek szorult helyzetbe.

– A Szentesi Mûvelõdési
Központ Díszmadártenyész-
tõ Szakköre 1972 óta mûkö-
dik a városban, azonban
most kérdésessé vált a szak-
kör jövõje. Az adóhatóság
emberei márciusban ismét
megjelentek a madárbörzén.
Volt, hogy el se vették a ma-
darat, nem is fizettek és már
büntettek.

– A törvény betartása min-
denkire egyformán vonatko-
zik. Ez az eset mégis inkább
büntetõ jellegû akciónak tû-
nik. Szomorú, hogy mindig
akadnak rosszakarók. Nem
értek egyet a módszerrel. A
névtelen feljelentést elítélem.

F.A.

Mit szól hozzá
Kálmánné Szabó Erzsébet?

A Baranya vármegyei
Bánfalváról került Szentes-
re, eredeti neve Leipnik La-
jos volt. Elemi iskoláit és a
gimnáziumot már itt végez-
te. 1875-ben gyógyszerészi
oklevelet szerzett, de nem
sokkal késõbb pályát vál-
toztatott, és az írás, valamint
a lapszerkesztés vált fõ hi-
vatásává. Szegeden dolgo-
zott barátjával, Mikszáth
Kálmánnal együtt, majd Bu-
dapestre került. A szépírói
tehetséggel is rendelkezõ
újságíróra nagy jövõ várt
volna, ám elfordulva a fõvá-
rostól 33 évesen hazatért
szûkebb otthonába, hogy a
szentesieket szolgálja.

A Szentes és Vidéke nevû
lap szerkesztõje lett. Közben
irodalmi téren sem tétlenke-
dett: verseket, novellákat és
regényt írt, mûfordításokat
készített. 1898-ban a Thália
befogadása c. verses színmû-
vével nyitották meg a Petõfi
Szállóban kialakított szentesi
színházat. A költõ az ókori
görög színészek világát idézi
fel, bár a 3. jelenettõl a hely-
szín Szentes, s a szereplõk
közé szentesiek vegyülnek,
így Bánfalvi pillanatképet
fest a 19. század végének
szentesi hétköznapjairól is. 

Költõi tehetségét tükrözi
egy 1907-es verse is. Egy
szomorú esemény késztette
versírásra az idõsödõ költõt.

A magyar betegségnek is ne-
vezett tüdõbaj sûrûn szedte
áldozatait a városban. Ada-
kozó-mozgalom indult, hogy
a kórház területén egy tüdõ-
szanatóriumot építsenek. A
mozgalom lelkes vezetõje
egy fiatal hölgy volt, Gulyás
Pap Etelka, kinek családját a
tüdõvész pusztította el. A
verset is õ jelentette meg
Szanatóriumi album c. köny-
vében.

Mikor Bánfalvi Lajos 1912-
ben elhunyt, az egész város
gyászolta, még politikai el-
lenfelei elismerõen írtak róla,
meleg szavakkal méltatták
tevékenységét.

Vágvölgyi Zoltán

100 éve halt meg Szentesen

Bánfalvi Lajos – író,
költõ, lapszerkesztõ

Az egészségügy mai, ne-
héz helyzetében megnyugta-
tóan hat a Dr. Bugyi István
Kórház Urológiai Osztályá-
nak biztonságot nyújtó mun-
kája. Naponta sok-sok beteg
keresi fel a kórházi osztályt.
Szakszerû eligazításban, elõ-
készítésben, kezelésben és
szükség szerint mûtétben ré-
szesítik a pácienseket. Fon-
tosnak tartják a megelõzést,
a gondozásba vételt és a
gyógyítást, az utókezeléseket
és a kontrollt. Mindenkihez
kedvesek, útbaigazítanak,
felvilágosítanak még akkor

is, ha idõszûke van. Emberi
hangnemet használnak min-
denkivel. Köszönjük Pásztor
Imre osztályvezetõnek, Laka-
tos Ákos fõorvosnak, Pintér
Erzsébet adjunktusnak, név
nélkül, de annál nagyobb el-
ismeréssel a nõvéreknek,
asszisztenseknek, mûtõsök-
nek és más szakdolgozóknak
az áldozatos, mindennapi
munkájukat. És jó tudni azt,
hogy orvosaink a tudomá-
nyos életben is sikerrel szere-
pelnek, hiszen az itt szerzett
tudásukat is a betegek érde-
kében hasznosítják.

A betegek nevében
Demeter István

Köszönet az
orvosoknak

A felsõpárti városrészben
található; a Dózsa György és
a Vasvári Pál utcákat köti
össze. A város az 1920-as
években 256 háztelket osz-
tott ki ezen a területen,
amelynek neve Hékédi újte-
lep lett. Az 1932. évi város-
rendezéskor utcákat nevez-
tek el az aradi vértanúkról.
Ezek egyike volt Lázár Vil-
mos honvéd ezredes, aki
Nagybecskereken született
1817. okt. 24-én. 1833-ban a
katonai pályát választotta: a
61. és a 34. császári gyalog-
ezredben kezdte, majd az 1.

huszárezredben szolgált,
ahonnan 1844-ben hadnagy-
ként szerelt le. 1848-ig zemp-
léni birtokán gazdálkodott,
majd jelentkezett a honvéd
hadseregbe. Elõbb Gyõrben,
majd a feldunai hadtestnél
szolgált; 1849. januártól a
Központi Mozgó Seregben
az 1. utászezred egyik szer-
vezõje, õrnagyi rendfokozat-
tal. Április végétõl a felsõ-
magyarországi hadtestnél
dandárparancsnok. Június
közepétõl hadosztálypa-
rancsnokként részt vett az
orosz fõsereg elleni harcok-
ban. Július végétõl a IX. had-
test parancsnoka (alezredes,
majd ezredes); részt vett a te-
mesvári ütközetben. Karán-
sebesnél tette le a fegyvert
1849. aug. 19-én. Aradon kö-
tél általi halálra ítélték, ame-
lyet utóbb kegyelembõl go-
lyó általi halálra változtattak.
Tizenkét társával együtt Ara-
don végezték ki 1849. októ-
ber 6-án.

Labádi Lajos

A Berekhát nevû város-
részben található; a Vajda te-
lep új utcáinak egyike. Ezen
a területen volt az egykori ci-
gányputri, amelyet az 1960-
as évek végére felszámoltak.
Új típusházak épültek, ame-
lyekbõl három utcát és egy
sort alakítottak ki. Az újon-
nan létrejött utcákat 1971-
ben híres cigányzenészekrõl
nevezték el. Ezek közé tarto-
zott izsépfalvi és keveházi
Lavotta János zeneszerzõ,
hegedûmûvész, aki Puszta-
födémesen született 1764.
júl. 5-én. Középiskoláit
Nagyszombatban és Po-
zsonyban végezte, majd jo-
got tanult Pozsonyban és
Pesten. 1791-ig kancelláriai
tisztviselõ Budán, majd ne-
velõ gróf Zichy Károly házá-
nál. 1792/93-ban a pest-bu-
dai magyar színjátszó társu-
lat zenei vezetõje; 1797–99
között Miskolcon mûködött,
majd 1802- 1804-ig a kolozs-
vári színtársulat karnagya
volt. Ezt követõen különbö-
zõ nemesi kúriákon idõzött.
1816-ban Nagyszebenben
hegedût és zongorát tanított,

utóbb Debrecenben zenebol-
tot nyitott. Ezt követõen
folytatta vándorlását; 1820-
ban a Zemplén vármegyei
Tállyán telepedett le. Itt
hunyt el 1820. aug. 11-én. A
lexikon megállapítása szerint
Lavotta János zenéje és mû-
ködése korszakos jelentõsé-
gû a magyar zenetörténet-
ben. Személyét Bihari János-
sal és Csermák Antallal
együtt a verbunkos stílus út-
törõjeként és kiteljesítõjeként
tartják számon. Elsõként kí-
sérelte meg a verbunkos dal-
lamvilágát más zenei for-
mákkal ötvözni

Labádi Lajos

Záró állomásához érkezett
a SzentTesT – Egészség a cél-
keresztben szûrõprogram.
Az utolsó szûrésekre május
12-én, szombaton 10 és 17
óra között kerül sor a Dr. Bu-
gyi István Kórház Rendelõin-
tézetében. Az érdeklõdõk
térítésmentesen szemészeti
vizsgálaton, prosztata rák-
szûrésen, bõrrák szûrésen,
koleszterin-, triglicerid-, vér-
cukorszint-mérésen, vala-
mint szájhigiénia és szájrák-
szûrésen vehetnek részt.

Egészség a
célkeresztben

Utolsó szûrés

Tizenkilencedik alkalom-
mal rendezik meg az Egy-
házzenei Találkozót  május
20-án, vasárnap 16 órakor a
református nagytemplom-
ban. A kórushangversenyen
fellép a Szentesi Bárdos Lajos
Vegyeskar, a Hódmezõvásár-
helyi Városi Kórusegyesület,
a Hunyadi Öregdiák Kórus
(Budapest), és a Hajdúbö-
szörményi Városi és Pedagó-
gus Kórus. A mûsorban Mo-
zart, Steiner Béla, Stravinsky,
Haydn, Kodály, Liszt, Szo-
kolay Sándor, Bárdos Lajos
mûvei is felcsendülnek.

Egyházzenei
találkozó

Utcáink, tereink névadói (81.)

Lázár Vilmos utca

Utcáink, tereink névadói (80.)

Lavotta János utca

Alább rövid részlet olvasható a mûbõl, melyben a
színészek pártfogója, Thália bevezeti a színészeket
Szentesre, majd azok bizonytalankodása után Céresz, ki
a római mitológiában a földmûvelés istennõje, e
szavakkal biztatja õket:

Jó helyen jártok. Meddig szem belát./ E délibábot
ringató vidéken,/ Város, falu lakója: mind én népem./
Nép, mely tusáit állja emberül,/ És minden szépért,
nemesért hevül;/ Lelke szilárd, acélos, mint búzája,/ De
ki elõtt lelkét egyszer kitárja,/ Kit megszeret, meg van az
úgy szeretve,/ Hogy tûzön, vízen átalmegy érette./
Vendég elõtt itt nyitva minden ajtó;/ Elõre hát, ne féljetek
a bajtól!/ Múzsák fiát, ki csarnokába lép be:/ Örömmel
látja, mind e város népe.

Olvasónk írja



(folytatás az 1. oldalról)
A 722 milliós összegbõl

435 millió forint kötelezett-
séggel terhelt maradvány,
viszont 287 milliót szaba-
don oszthatott fel a képvise-
lõ-testület. Így jutott pénz –
közel 7 millió forint – az
„Egészség a célkeresztben”
elnevezésû szûrõprogram
folytatására, a vízilabda
klub támogatására (4,3 mil-
lió). Tízmilliót különítettek
el a gondozási központ gép-
jármûvének lecserélésére,
164 milliót pedig az adós-
ságszolgálat csökkentésére.
Lehetõség lesz az intézmé-
nyek költségvetésében köte-
lezõ tartalék differenciált
felszabadítására is 21 millió
forint összegben. A pénz-
maradvány fedezetet bizto-
sít a költségvetés elfogadá-
sakor megemelt sporttámo-

gatási és rendezvénykeret
kiegészítésére. Bölcsõdei
eszközfejlesztésre 800 ezer
forint jutott, játszóterek kor-
szerûsítésére 6,8 millió, au-
tomata öntözõrendszer ki-
építésére 2,85 millió, utca-
bútorok pótlására és cseré-
jére pedig 1 millió. Az utób-
bi összegek kapcsán Ba-
loghné Berezvai Csilla fõker-
tésztõl megtudtuk: a gyer-
meknapig mászó várat és 2
kicsi rugós játékot helyez-
nek el a Bocskai utcai ját-
szótéren, késõbb pedig 3
kültéri fitneszeszközt tele-
pítenek oda, és 5 hasonlót
az Új utcai parkba, továbbá
a város többi játszóhelyét is
felmérik, hogy a kisebb hi-
bákat kijavítsák. Az öntözõ-
rendszereket már le is fek-
tették az Olimpiai tölgynél
és a Kurca-part bíróság fel-

öli oldalán. A járda kiköve-
zése után a Kossuth utca
déli oldalára padokat, ke-
rékpártárolókat és szemete-
seket telepítenek majd. 

Járdák felújítására 24 mil-
lió forintot különítettek el a
szabadon felhasználható
pénzmaradványból – ez 10
ezer forintos négyzetméter-
árral számolva mintegy 2,5
kilométer járda korszerûsí-
tésére elegendõ. Szirbik Imre
polgármester az összeg fel-
osztásával kapcsolatban la-
punknak elmondta: arányo-
san, a legforgalmasabb jár-
daszakaszok megújítására
használják majd föl. Így a
tervek szerint a Felsõpár-
ton, a Kisérben, a Kertvá-
rosban és a Csongrádi úton
is lesz olyan gyalogút, amit
felújítanak ebben az évben.

Bíró Dániel
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(folytatás az 1. oldalról)
A cég kommunikációs vezetõje hozzátette, természetesen a

UPC-nél is lehetõség van arra, hogy az elõfizetõk megfelelõ
feltételek mellett különbözõ kedvezményeket vehessenek
igénybe, amennyiben az akciós szolgáltatási csomagokra elõ-
fizetnek vagy módosítják már meglévõ csomagjukat. Arra is
kitért, hogy a kábelhálózaton eddig továbbított helyi tévémû-
sorokat a UPC is megtartja a kínálatában, azok továbbra is el-
érhetõek az elõfizetõk számára.

Ugyanakkor Szûcs László elismerte: sajnos a szolgáltatások
átvétele nem minden elõfizetõ esetében zajlott zökkenõmen-
tesen, esetenként elõfordultak adminisztrációs hibák, ame-
lyek miatt egyes szolgáltatások kezdetben nem vagy nem
megfelelõen mûködtek. Ezeket a hiányosságokat a UPC
szakemberei folyamatosan pótolják, a hibák nagy részét már
elhárították és a még hátra lévõ esetekben is igyekeznek mi-
nél hamarabb biztosítani a szolgáltatások kifogástalan mûkö-
dését. Az esetleges hibákért a UPC ezúton is szeretne elné-
zést kérni az érintett elõfizetõktõl.

B.D.

A kedvezményes tarifáért részt
kell venni az akciókban 

Elnézést kér a UPC

Szombaton a hagyomá-
nyos nagymamák tavasza
program keretein belül 10
ezer virágtövet – salvia, bár-
sonyka, petúnia, pistike-
virág palántákat – osztottak

szét több helyszínen a kert-
barátok és a nyugdíjas klub
tagjainak segítségével. Az öt-
letgazda Ollai Istvánné képvi-
selõ lapunknak külön ki-
emelte, a lap hasábjain is

szeretné megköszönni a vá-
rosvezetés támogatását, illet-
ve Becsei Lajosné, Tóth Sán-

dorné és Nagy Lászlóné kiséri
lakosok önzetlen segítéségét.
Az idõsek nagyon örültek a
város felajánlásának.

Fotó: Vidovics

Virágot osztottak

11,5 tonnás teherbírású,
korszerû úttá fejlesztik a 451.
számú, Szentest Kiskunfél-
egyházával összekötõ fõutat,
és párhuzamos kerékpárút is
épül – közölte a napokban a
Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztõ (NIF) Zrt. A kivitele-
zési munkálatok várhatóan
2014 elsõ felében indulhat-
nak el. 

Nyílt közbeszerzési eljárás-
ban a Roden Kft. nyerte el a
tervezõi megbízást – jelentet-
te be a NIF Zrt. A fõvárosi cég
nettó 36,2 millió forintért vál-

lalta, hogy a 451. számú fõút
34,5 kilométer hosszú szaka-
szára megvalósíthatósági ta-
nulmányt készít 2013 végéig.
Továbbá a burkolat-megerõsí-
tés és párhuzamos kerékpárút
engedélyezési és kiviteli ter-
veinek elkészítése, valamint
a teljes engedélyeztetés lebo-
nyolítása is a Roden Kft.
feladata lesz. A megbízást
komplexé teszi, hogy 5 db híd
mûtárgy felülvizsgálata, 7 db
útcsatlakozás, 2 db körforga-
lom, 4 db szintbeni vasúti át-
járó felülvizsgálata is része a

tervezési munkának. Az aján-
lati ár tartalmazza mindezek
mellett a geodéziai-, a burko-
latállapot felméréseket, a kör-
nyezeti állapot felmérések dí-
ját, valamint emellett az ösz-
szes eljárási illeték is a terve-
zõt terheli.

A megvalósíthatósági ta-
nulmánynak többek között ki
kell térnie a Tisza, valamint a
Gátér és Csongrád között az
út déli oldalán található
NATURA 2000 területekre va-
ló hatások vizsgálatára, a je-
lenleg megvalósult, és a meg-

valósulás alatt lévõ kerékpár-
utaknak a projekttel való kap-
csolatára – tudtuk meg
Loppert Dánieltõl. A NIF kom-
munikációs vezetõje hozzá-
tette: a fejlesztés az Új Széche-
nyi Terv részeként az Európai
Unió támogatásával, a Közle-
kedés Operatív Program ke-
retén belül valósul meg. A be-
ruházás volumenét a tervezé-
si feladatok lezárása után van
mód megadni. A kivitelezés
várhatóan 2014 elsõ félévében
tud elindulni.

B.D.

2014-ben erõsítik meg a 451-es fõutat

Maradt pénz játszóterekre
és járdákra is

Csak a felújításra futja az
Eszperantó-hídnál, ezért
nem épül új gyalogos átkelõ
a ligetnél. Várhatóan õsszel
teljesen elbontják a szerke-
zetet, hogy az elkorhadt tar-
tócölöpöket újakra cserél-
jék, a felépítményt pedig
kipofozzák. 

Más folyóparti városok-
ban presztízskérdés, milyen
híd ível át a víz fölött, a lát-
vány ugyanis az egész vá-
rosképet meghatározhatja,
sõt valahol a település jel-
képévé válik. Szentes bõvel-
kedik hidakban, de egyik át-
kelõ sem tekinthetõ váro-
sunk szimbólumának (talán
az átalakított Csongrádi úti
kõhíd az lesz). Mind közül a
legbecsesebbnek eddig az
Eszperantó-hidat tekintette
a közvélemény, de nem a
szerkezet egyedi vonalai,

hanem az átkelõt körülölelõ
környezet miatt. Az 1981
augusztusában emelt 46 mé-
ter hosszú és 2,3 méter szé-
les gyaloghíd megkopott az
elmúlt évtizedek alatt, a fa-
hídnak becézett építmény
faelemeinek egy részét acél-
ra cserélték, 2010 tavaszán
pedig le is kellett zárni,
mert balesetveszélyessé
vált. Az ingatag szerkezet
alátámasztása végül elké-
szült, de arra a vizsgálódó
szakemberek külön is fel-
hívták a figyelmet, hogy pár
éven belül teljes felújításra
lesz szükség. 

Miért nem épülhet új, a je-
lenleginél különlegesebb, fi-
gyelemfelkeltõbb vonalve-
zetésû híd a régi helyére? –
kérdeztük Varga Sándort. A
városellátó intézmény veze-
tõje elmondta, hozzáértõk

becslése szerint legalább 50
millió forintba kerülne egy
új átkelõ megtervezése és
felépítése, ennyi pénz vi-
szont nem áll a város ren-
delkezésére. Az önkormány-
zat 2011-es pénzmaradvá-
nyából 28,2 millió forintot
különített el április végén a
képviselõ-testület az Eszpe-
rantó-híd felújítására. Elõbb
a hatósági engedélyezések
következnek, majd – várha-
tóan õsszel – megkezdõdhet
a szerkezet elbontása. A 24
elkorhadt tölgyfacölöpöt
újakra cserélnék, de a fel-
építményt csak kipofoznák,
mert a szakértõi vizsgálat
szerint annak teljes megújí-
tása még nem indokolt.
Hogy meddig tart majd a
munka, azt még nem tudta
megmondani Varga Sándor.

B.D.

Magyarországon elsõ alkalom-
mal 2011. május 21-én szervezték
meg a TeSzedd! önkéntes hulladék-
gyûjtési akciót, amelyben ország-
szerte több mint 160 ezer magán-
személy, 156 vállalat, 403 civil szer-
vezet, valamint 551 közintézmény
vett részt, 1500 helyszínen. A tava-
lyi nagy sikerre való tekintettel a
hulladékgyûjtési akciót megismét-
lik. Június 2-án reggel 8 és este 6
óra között szervezi közösen a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium, a Bel-
ügyminisztérium, a Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium, az
Országos Hulladékgazdálkodási
Ügynökség és az Országos Polgár-
õr Szövetség a vízügyi igazgatósá-
gokkal közremûködve. Az ATI-
VIZIG mûködési területén 20 hulla-
dékgyûjtési helyszínt jelöltek ki, –
Szeged, Szentes, Szegvár, Hódme-
zõvásárhely, Makó, Csongrád,
Kecskemét, Kiskunfélegyháza és
vonzáskörzete – ahová csatlakoz-
hatnak önkéntesek.  Aki részt sze-
retne venni a gyûjtésben, annak a
www.teszedd.hu honlapon van le-
hetõsége regisztrálni.

TeSzedd 

Ha megtévesztõ a tájékoztatás...

Az érintett ügyre vonatkozó panasz az Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatósághoz, illetve a megyei felügyelõ-
ségekhez nem érkezett - tájékoztatta lapunkat Fülöp Zsu-
zsanna szóvivõ. Hozzátette: az a körülmény, hogy a szol-
gáltató az erre vonatkozó ígéretével ellentétesen meg-
emelte a szolgáltatás díját, a fogyasztókkal szembeni tisz-
tességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló tör-
vény alapján vizsgálandó, ugyanis a fogyasztók a feléjük
irányuló tájékoztatás tartalmától függõen tudnak dönteni
arról, hogy maradnak-e az érintett szolgáltatónál vagy el-
állnak a szerzõdéstõl. Amennyiben a tájékoztatás megté-
vesztõ, úgy a fogyasztó ügyleti döntése is torzul. Tekintve
azonban, hogy a szóban forgó szolgáltató összeolvadás
legalább 3 megyét érint, az eljárás lefolytatása - a tör-
vényben rögzített hatásköri szabályok értelmében - a
Gazdasági Versenyhivatalhoz tartozik, náluk kell beje-
lentést tenni.

Elbontják, hogy
felújíthassák a fahidat

Gyermekjátékokat és fitneszelemeket is felállítanak a Bocskai utcán.
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Szinte minden verse-
nyén nyert már érmet Tábi
János ,  idén pedig még
csak aranyakat. A Bartha
J á n o s  m e z õ g a z d a s á g i
szakközépiskolában tanu-
ló szerény íjász fiútól sok
mindent lehet tanulni
szorgalomról, céltudatos-
ságról, a hagyományok
szeretetérõl.

Két éve íjászkodik János,
aki a mezgében 10. osztályos
az általános kertész, azon be-
lül zöldségtermesztõ szakon.
Okleveleit be szokta vinni az
iskolába, s már elég sokszor
megtehette ezt: eddigi 18
versenyébõl 15 alkalommal
érmes helyen végzett. János
a közelmúltból diákolimpiai
1. helyezéssel is büszkélked-
het, de rendszeresen indul
a Magyar Íjász Szövetség
pontmérõ versenyein, az
úgynevezett Történelmi Ma-
gyar Bajnokságon, országos
bajnokságon, (ez utóbbiakról
van 1-1 bronzérme) és egye-
sületi szervezésû megméret-
tetéseken. Az íjászokat az el-
ért pontszámok alapján osz-
tályokba sorolják. Három-
szor kell meglõni az elérni
vágyott szinthez a pontokat,
Jánosnak tavaly sikerült a 3.
osztályba jutnia, ebben az
évben már kétszer teljesítette
a 2. osztály követelményeit.
– A legfölsõbb osztályhoz
még egy kicsivel több gya-
korlásra van szükségem,
igaz, eddig is szorosan fog-
tam a gyeplõt – mondja.

Ezért edzõjét igyekszik rá-
venni arra, hogy heti három-
ról négyre emelje az edzés-
gyakoriságot.

A gátéri fiú a versenyeken
rendkívül eredményes kis-
kunfélegyházi Turul Kop-
pány Íjászai Hagyományõr-
zõ Egyesület tagja. Bár a ne-
vezési díjból a korhû ruhá-
ban érkezõk engedményt
kaphatnak, Jánosék egyéb-
ként is szeretnek õsi viselet-

ben versenyezni.
Azért is jönnek János kivá-

ló eredményei - idén eddig
csak aranyak -, mert, mint el-
árulja, a télen betanult egy
másik lövésmódot, s nyu-
godtabban, összeszedetteb-
ben céloz. Most egy 41 fon-
tos, ún. hadúr íjjal verse-
nyez, korábbi, 32 fontos
fegyvere már nem volt elég a
versenyekre, pontatlanabb
volt,  magasabbra kellett

emelni célzáskor. Elsõ felsze-
relését a ballagási pénzébõl
vette a fiú, nem volt olcsó.
Csak egy vesszõ ezer forint-
ba kerül, ráadásul a kezdõk
többet eltörnek.

Az egyesületben a téli-
nyári napfordulót nagy tisz-
telettel megünneplik, ilyen-
kor tüzes vesszõkkel gyújta-
nak máglyát, melynek egy
napig nem szabad kialudnia.

János azt tapasztalta, érde-
mes minél korábban elkez-
deni ezt a sportágat, hiszen
15 éven felül már átsorolják
a versenyzõket a felnõtt tá-
vokra (10-20 méter között), s
ez bizony önbizalom rombo-
ló lehet, visszaesést okozhat.
Õ is megizzadt az elsõ fel-
nõtt távú versenyén, de mint
mondja, ebbõl a mélyvízbõl
jó eredményekkel ki tudott
lábalni. A tehetség még nem
elég, szorgalmasan, odafi-
gyelve edz, s ellentétben má-
sokkal, csak akkor megy oda
beszélgetni, nevetgélni társa-
ihoz, ha már lelõtte a napi
adagot. Az olimpiára is sze-
retne majd eljutni.

Mutatóba hozott érmeinek
egyikén rovásírást fedezünk
fel, s Jánostól megtudjuk: az
iskolában diszleksziája miatt
magyarból és németbõl fel
van ugyan mentve, de a ro-
vásírás ábécéjét önállóan
már tanulgatja, s ezek a be-
tûk valahogy jobban meg-
maradnak benne, mint a né-
met szavak.

D. J.

A színes egyéniségekbõl
álló jazzegyüttes az utóbbi
években gyakran fordult
meg a lemezstúdiókban, leg-
többször külföldi vendég-
muzsikusok kíséretében. A
zenekarvezetõ játékát a vi-
lághírû amerikai jazzgitáros,
Pat Metheny (ifjúkorában Zol-
ler Attila-tanítvány) ekképp
méltatta: „Úgy gondolom,
Elemér az egyik legjobb do-
bos ma a világon. Képes
minden zenei pillanatot be-
lülrõl hallani, muzikalitása,
finomsága és spontán dön-
téshozó képessége révén
minden vele játszó zenész
számára lehetõvé teszi, hogy
a legjobbat hozzák ki ma-
gukból. Csodálatosan üti
meg hangszerét – mindig él-
vezem, ha alkalmam nyílik
vele muzsikálni, illetve játé-
kát hallgatni.” Ennél ponto-
sabban aligha lehet megfo-
galmazni Balázs Elemér mû-
vészetének esszenciáját.

A Balázs Elemér Group stí-
lusát azonban valamivel ne-
hezebb meghatározni. A leg-
lényegesebb eleme épp az a
szintetizáló képesség, amely-
nek segítségével szerves egy-
ségbe olvadnak náluk a mo-
dern jazz legjobb hagyomá-
nyai, a (magyar) népzene, a
világzene, valamint az ún.
régizene (Early Music, 2007),
minden elemet a legmegfele-
lõbb arányban adagoltan.

Játék közben persze, ki-
bontakoznak a zenekar tag-
jainak a kvalitásai. Az idõk
során (tagcserék következté-
ben) megfiatalodott ritmus-

szekció mindenkor biztos
alapokat ad a dallamhang-
szereseknek, így a briliáns
technikájú zongoristának és
invenciózus zeneszerzõnek
Balázs Józsefnek is, aki – köny-
nyen kitalálható - a zenekar-
vezetõ testvére. A formáció
gitárosa, Lamm Dávid a fiatal
muzsikusgeneráció egyik
legsokoldalúbb képviselõje.
Winand Gábor pedig a ma-
gyar jazzszcéna talán legtöb-
bet foglalkoztatott énekese –
nem véletlenül! A másik éne-
kes, Hajdu Klára „csak” a leg-
jobb 16-ig jutott a Megasztár
elsõ versenyén, ám példája
fényesen igazolja: létezik
mûvészélet a Megasztáron
túl is! Klára egyébként ko-
moly szentesi kötõdéssel bír,
ennél fogva rokonait is várja
a koncertre. Nem mellesleg:
saját zenekarával szólóle-
mezt készített, Ajándék cím-
mel. Karácsonyi dalok hall-
hatók rajta, jazzes hangszere-
lésben.

Jazz-örökzöldek? Saját
szerzemények? Magyar nép-
dalfeldolgozások? Pergolesi-
szerzemények jazz-átirat-
ban? Egyikbõl is egy kicsi,
meg a másikból is? Nem
tudni pontosan, miféle mû-
sorral készül városunkba a
Balázs Elemér Group, annyi
azonban bizonyos, hogy
nem fognak unatkozni a jazz
kedvelõi a Zene-Világ-Zene
sorozat hivatalosan utolsó,
szezonbéli elõadásán május
18-án pénteken, 19 órától.

Olasz Sándor

A Balázs Elemér GroupMesszire céloz íjával

János szeret tradicionális viseletben versenyezni.
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(folytatás az 1. oldalról)

Diszkrimináció

– A kórházban a szülés
másnapján egy nõvér felvet-
te az újszülött adatait. Neve,
anyja, apja neve, lakcíme. Az
apja neve rubrikát kértem,
hogy hagyjuk üresen, mert
anonim donorról van szó.
Szegénykém zavarba jött, és
azt mondta, „jó, jó, akkor azt
írja, hogy nem kívánom
megnevezni”. Megismétel-
tem, hogy nem errõl van szó,
csak ez a valóság – mondta
az anyuka. Utólag megtudta,
hogy ugyanennek a nõvér-
nek kellett volna megkérdez-
nie tõle, hogy megjelenjen-e
a megyei újság „Megjöt-
tünk” rovatában Levente
születésérõl az értesítés a
nagyvilágnak. Be is követke-
zett az elsõ diszkrimináció:
nem jelentek meg a lapban.
Amikor magyarázatot kért,
állítólagos jogi problémákra
hivatkoztak, hogy ha elõke-
rülne az apa, beperelhetné
az újságot, hogy élete nagy
mûve nem került nyilvános-
ságra. Vállalta ennek kocká-
zatát és így pár nap késéssel
szerepelhettek a megyei lap-
ban.

Szankciók
kilátásban

– A polgármesteri hivatal-
ban egy kis magyarázkodás
után kiállították a születési
anyakönyvi kivonatot Le-
vente nevére. Ezután jött a
meglepetés: levél érkezett a
szociálpolitikai osztálytól,
amiben azt írták „tudomá-
sukra jutott, hogy nem ne-

veztem meg a kisfiú apját.
Kaptam 30 napot, hogy el-
áruljam az apa nevét. Hiába
hívtam õket, hogy tisztáz-
zam – immár sokadjára – a

helyzetet, hajthatatlanok vol-
tak. Vártam a folytatást.
Nem hiába. Újabb levél érke-
zett, de már a gyámhivatal-
tól. A levélben rendkívül fe-

nyegetõen berendeltek a hi-
vatalba, különbözõ szankci-
ókat (rendõri elõvezetés,
pénzbüntetés, körözés, stb.)
helyezve kilátásba megkér-

tek, hogy jelenjek meg a vá-
rosházán.

Kolumbusz Kristóf

Ott közölték, hogy egy 50-
es évekbeli családjogi tör-
vény szerint, ha nem lehet
tudni, hogy ki az apa, vagy
az anya nem akarja megne-
vezni, képzelt (fiktív) nevet
is be lehet mondani apaként,
de mindenképpen ki kell töl-
teni az „Apa neve” rubrikát!
Beletörõdtem és kértem,
hogy akkor írjuk be Kolum-
busz Kristófot. Mindig is
szimpatikus volt. Az elõadó
el is fogadta ezt a nevet, csak
az a baj, hogy ezzel Kolum-
busz Leventére változna

Levi neve. A már anyaköny-
vezett nevén csak akkor ma-
radhatna Levente, ha Ko-
lumbusz Kristóf aláírná,
hogy egyetért, hogy az én
családnevemet kapja Levi.
Szóval vagy hiszek Kolum-
busz feltámadásában vagy
olyan vezetéknevû férfinevet
kell prezentálnom, ami egye-
zik az enyémmel. Ez a lehe-
tõség nem tetszik. 

Három év haladék

Kérdem én, mennyivel tör-
vényesebb egy valótlanságot
hivatalossá tenni, mint egy-
szerûen csak üresen hagyni
a rubrikát? Végül 3 év hala-
dékot kaptam, hogy kitalál-
jak egy nevet, mert óvodába
már nem mehet egy „joghé-
zagos” gyerek – tette hozzá
Márta. 

Bíró Dániel

A németországi Sankt Augustinnal közel két évtizedes test-
vérvárosi kapcsolatot ápol Szentes. Egy ottani mûvészcsalád
tárlata nyílt a Tokácsli Galériában. Andreas Trautwein elismert
német képzõmûvésznek számít, s két gyermeke is alkotói pá-
lyára lépett. Fia, Arnold grafikáin álarcok mögött az embert
keresi, lánya Dascha fotóin – a szó szoros értelmében – min-
dig tükrözõdik egy másik látvány, apjuk pedig a festményein
paprika- és kakas sorozatokkal mutatkozik be. – Hogy jön
egy külföldi ahhoz, hogy egy magyar motívumot megfessen?
– tette fel a kérdést tréfálkozva a polgármester. Azért lehet,
mert hasonlóan érez ott, a távoli vidéken, valami ideköti, ami
elkezdte vezetni a kezét is, vélte Szirbik Imre.

A családi kiállítás megtekinthetõ május 26-ig.

Német mûvészek

Elballagtak a vén diákok

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola Horváth Mihály Gimnázium Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

VM ASzK-Bartha János Kertészeti Szakképzõ Iskola Pollák Antal Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola

Apajelölt sok van, apa egyre kevesebb. Képünk illusztráció

„A 25 és 33 év közötti
nõk szervezete a legalkal-
masabb egy kisbaba ki-
hordására” – mondta né-
hány éve Konc János, a
Budai Meddõségi Cent-
rum vezetõje. „De ha
egyedülállók és egészsé-
gesek, számukra nem te-
szi lehetõvé a törvény a
mesterséges megterméke-
nyítést. Viszont minél idõ-
sebb egy nõ, annál kisebb
az esélye, hogy a beülte-
tett, megtermékenyített
petesejtbõl egészséges
embrió fejlõdjön szerve-
zetében. A lombikbébi-
programmal beültetett
embrióknak átlagosan a
harmada tapad meg. Egy
40 éves nõ esetében csak
10 százalék az esély a
megtermékenyülésre. „Így
értelmetlen az a kitétel,
hogy az az egyedülálló nõ
jelentkezhet a programra,
akinek életkora miatt már
természetes úton nem le-
het gyermeke, hiszen 40
év fölött mesterséges úton
sem valószínû, hogy te-
herbe esik” – érvelt a szü-
lész-nõgyógyász szakor-
vos.

Képzelt apa

Az érvényben lévõ 1952-es családjogi törvény szerint,
ha egy gyermek születésénél az apa kiléte nem megálla-
pítható, akkor a gyermek 3 éves koráig hivatalból intéz-
kedni kell, hogy a gyermek apjaként képzelt személyt je-
gyezzenek be. Az 1997. évi egészségügyi törvény pedig
arról rendelkezik, hogy egyedülálló nõ esetében a repro-
dukciós eljárás akkor végezhetõ el, amennyiben a nõ
életkora vagy egészségi állapota (meddõség) következté-
ben gyermeket természetes úton nagy valószínûséggel
nem vállalhat. 

Egyre többen meddõk

Nagyon megemelkedett a meddõség, úgy a nõk, mint a
férfiak körében, így egyre inkább növekszik az igény a
mesterséges megtermékenyítésekre – mondta lapunknak
Krizsán Mária, a szegedi Kaáli Intézet nõgyógyásza.
Megtudtuk: az egyedülálló nõk a budapesti központból
érkezõ – szigorú vizsgálatoknak alávetett – donorok adat-
lapjait átböngészve választhatnak biológiai apát leendõ
gyermeküknek, az adatlapon a fizikai tulajdonságokon
kívül szerepel a donor iskolai végzettsége, hobbija, vallá-
sa és még a csillagjegye is.

A jogszabályok nem könnyítik meg a gyermekvállalást

Apja neve: nem tudom
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Szentesi csapat is ott lesz az ERIMA Orszá-
gos Gyerekkézilabda bajnokság május 20-i,
gyõri elõdöntõjében! A hír önmagában is szen-
zációs, hiszen évek óta ez az egyik legnagyobb
szentesi kézilabdás siker városunkban. Úgy tû-
nik, a Szentesi Párducok Utánpótlásnevelõ
Sportiskola két esztendõvel ezelõtt elkezdett
munkája fokozatosan beérik, sõt, a munka to-
vább folytatódik, hiszen a következõ tanévtõl
kézilabda-tagozatos osztály indul a Kiss Bálint
Református Általános Iskolában.

Az országos torna régiós döntõjében hat részt-
vevõ feszült egymásnak Szegeden. A 8 éves,
Koszta és Kiss Bálint iskolákba járó fiatal kézisek
elõbb az Iregszemcse, majd a Lajosmizse csapa-
tait gyõzték le, az elõdöntõben az Algyõ sem je-
lentett akadályt, míg a fináléban hatalmas csatá-
ban, 16-15-re diadalmaskodtak a Pick Szeged
utánpótlás-képzésében részt vevõ Vörösmarty
iskola együttese ellen. – Bejutottunk az országos
elõdöntõbe, ami önmagában is nagy fegyvertény,
de ha már ott vagyunk, szeretnénk tovább mene-
telni – mondta Czesznak György, a sportiskola ve-

zetõje. – Ellenfeleink a döntõbe jutásért a gyõri
csoportkörben az Éles Kézisuli, a gyõri Apor Vil-
mos iskola és a pécsi Sportiskola csapatai lesz-
nek. Az elsõ két hely valamelyikén kellene vé-
geznünk ahhoz, hogy bekerüljünk a fináléba.

Az elõdöntõt május 20-án rendezik Gyõrben,
addig a csapat itthon készül a nagy megmérette-
tésre. A tervek szerint a 12 játékosból álló keret
hétvégén a szentesi sportcsarnokban edzõtáboro-
zik, két nap alatt közel 12 órát edzenek, gyako-
rolnak majd a fiatalok. A versenyek mellett to-
vább építi a szentesi kézilabda jövõjét a sportis-
kola vezetõsége, hiszen a tervek szerint a
2012/2013-as tanévben a Kiss Bálint Református
Általános Iskolában kézilabda-tagozatos osztályt
indítanak, ahol a gyerekek emelt szintû sportok-
tatásban részesülhetnek, vagyis az órák jelentõs
része atlétika- és kézilabda - specifikus képzésen
fog alapulni. Ha ezt sikerülne felmenõ rendszer-
ben tovább vinniük a szakembereknek, akkor ez
hosszú idõre biztos alapja lehetne a szentesi
utánpótlás-nevelésnek.

H.V.

Hosszú sikertelenségi so-
rozatot megszakítva ismét a
gyõzelemnek örülhetett a
Szentesi Kinizsi megyei má-
sodosztályú labdarúgócsa-
pata. A mieink a Zsombó
együttese ellen gyõztek 1-0-
ra, ennek köszönhetõen a két
csapat helyet cserélt a táblá-
zaton. Az elsõ félidõben iga-
zán nagy helyzet egyik kapu
elõtt sem alakult ki. A fordu-
lást követõen bátrabban kez-
dett futballozni a Szentes,
veszélyesebbé váltak a Kini-
zsi akciói, majd a játékrész
közepén büntetõhöz jutottak
a mienk, amit Hidas értékesí-
tett, így megérdemelten ju-
tott vezetéshez a Kinizsi. A
hátrányba került zsombóiak
elõmerészkedtek sündisznó-
állásukból, ami teret és lehe-
tõséget biztosított a mieink
elõtt az ellentámadások ve-
zetésére, de sajnos kapufánál
többre nem futotta szentesi
részrõl. – Langyosan kezd-
tük a meccset, de a második
félidõben már több helyze-
tünk volt, mint ellenfelünk-
nek, így azt mondhatom,

megérdemelten nyertük meg
az összecsapást – értékelt
Bozóki Zoltán vezetõedzõ a
mérkõzést követõen. – Saj-
nos az ifjúsági együttesünk

csak döntetlenre volt képes,
így tovább tudta növelni elõ-
nyét a Székkutas. A hétvé-
gén azonban éppen az éllo-
vassal találkozunk, igyek-

szünk majd megszorongatni
õket. 

A felnõtt csapatunknak is
illene visszavágnia az õszi
kudarcért, a székkutasiak
ugyanis 4-0-ra tudtak nyerni
Szentesen. A Kinizsi jelenleg
a táblázat hetedik helyén áll
45 ponttal. H.V.

Ismét remekül helytálltak
a Szentes Városi Úszó Club
versenyzõi az Árpád Kupán.
A 16. alkalommal megrende-
zett, hagyományosan jó szer-
vezésû hajdúszoboszlói
megmérettetésen csak 200
méteren rendeztek futamo-

kat. Erdélyi Bence kimagas-
lott eredményeivel a szentesi
csapatból. Az 1995-ös szüle-
tésû fiú négy számban is ér-
mes lett: 200 méter pillangón
és gyorson is nyert, utóbbi-
ban a LEN-ponttáblázat
alapján korosztálya legjobb

idejét úszta, hát-és mell-
úszásban 3. lett. Vidovics
Milán (’96) és Szabó Dániel
(2002) mellen szerzett bronz-
érmet. A lányoknál Horváth
Árnika pillangón ért harma-
dikként a célba.

A szentesi egyesület 22
csapatból a 10. helyen vég-
zett a ponttáblázaton.

Bence a legjobb

Kyokushin karate világ-
kupát rendez Brezovai Sán-
dor és az Oyama Dojo SE
ezen a hétvégén. A két na-
pos versenyre 17 ország 456
versenyzõje nevezett. A ren-
dezvény jelentõs bevételt
hoz a városnak a szállás- és
étkezési díjon keresztül és
remélhetõleg az üzletekben
is költenek a vendégek.

A tavalyi Európa bajnok-
ság után újabb világverseny
helyszíne lesz a városi sport-
csarnok. Bár a küzdelmek
szombaton délután kezdõd-
nek a selejtezõkkel, lapunk
megjelenésekor már érkez-
nek a külföldi versenyzõk és
kísérõik városunkba. Izland,
Írország, Hollandia, Svédor-
szág, Szlovákia, Horvátor-
szág, Szerbia, Románia, Né-
metország, Grúzia, Ukrajna,
Oroszország, Pakisztán, Sri
Lanka, Libanon, Portugália
és Magyarország 76 sport-
egyesülete, összesen 14 vi-
lágszervezet képviselteti ma-
gát az év legnagyobb világ-
versenyén. Gyermek, serdü-
lõ, ifjúsági, junior és U20
korosztályban zajlanak a

súlycsoportos, knock-down
küzdelmek. A gyerekek vé-
dõfelszerelést, sípcsontvé-
dõt, az U20 korosztály kivé-
telével fejvédõt, a lányok
mellvédõt is használnak. A
legjobbak egyedi méretû dí-
jakat kapnak. Az elsõ helye-
zett egy méter magas, a má-
sodik 80 centiméteres, a har-
madik 70 centiméteres trófe-
át vehet át az oklevél és
érem mellett. 

Nem csak gyermek küz-
delmek lesznek, hanem fel-
nõtt férfi és nõi formagya-
korlatok is. Ebben a kategó-
riában közel negyven ver-
senyzõ nevezett.

Nagyon színvonalas, ke-
mény küzdelmeket vár a
szervezõ, Brezovai Sándor. –
Különösen a junior és U20
kategóriában jött össze jó
mezõny. – A résztvevõ orszá-
gokon kívül még öt jelezte
részvételi szándékát, de már
nem tudtuk elfogadni a ne-
vezésüket megfelelõ szállá-
sok hiányában. Köszönöm a
rendezésben és szervezésben
nyújtott segítségét Szirbik Im-
re polgármesternek, Kós

György fábiánsebestyéni és
Gémes László szegvár polgár-
mesternek. A versennyel úgy
gondolom jelentõs bevétel-
hez jutnak a város intéz-
ménye i ,  a  ko l lég ium,  a
strand, a központi konyha,
és a vállalkozók a szálláshe-
lyek, étkezés és más vásárlá-
sokon keresztül.

A rendezvényre meghívást
kapott a japán nagykövet és
két hazai stíluslapító, Furkó
Kálmán és Borza József is.

A karate világkupán a ha-
zai színeket az Oyama Dojo
SE 39 versenyzõje képviseli,
akiktõl húsz helyezést vár
Brezovai Sándor.

A világkupán résztvevõ
karatésok szombaton dél-
elõtt fél 12-tõl felvonulást
tartanak a városközpontban
és tiszteletüket teszik a stí-
lusalapító nagymester sport-
csarnok melletti emlékmûvé-
nél. Az ünnepélyes megnyitó
szombaton fél 1-kor kezdõ-
dik a sportcsarnokban. Az
elõdöntõket és döntõket va-
sárnap délután rendezik,
amelyre várják a sportszere-
tõ közönséget. Besenyei

Kyokushin karate

Az év legnagyobb
nemzetközi versenye

Néhány héttel ezelõtt har-
colta ki az olimpiai részvételt
a magyar nõi vízilabda válo-
gatott, de Merész András szö-
vetségi kapitány csak szusz-
szanásnyi idõt engedélyezett
a lányoknak az újabb feladat
elõtt. A mieink a londoni elõ-
olimpiai viadalon vettek
részt az elmúlt hétvégén,
ahol Ausztrália, az Egyesült
Államok és Nagy-Britannia
voltak a magyarok ellenfelei.
A magyar csapat végül a
harmadik helyen végzett,
egyedül a briteket tudtuk le-
gyõzni, de örömteli, hogy a
szövetségi kapitány két játé-

kos teljesítményét emelte ki,
mégpedig Takács Orsolyáét és
Keszthelyi Ritáét. A Hungerit-
UniBau-Épszer Szentesi VK
csapatát még egy játékos
k é p v i s e l t e ,  a  k a p i t á n y
ugyanis – ígéretéhez tartva
magát – meghívót küldött
Kövér-Kiss Rékának is. A szer-
vezõk a hétvégi viadal ideje
alatt elkészítették az olimpiai
torna csoportbeosztását is,
így a mieink ellenfelei a cso-
portkörben – sorrendben –
az amerikaiak, a kínaiak és a
spanyolok. Nem lesz egysze-
rû a történet…

H.V.

Nõi vízilabda

Kõkemény ellenfelek
az olimpián

Végre gyõzelem

24-21-es vereséget szenve-
dett vasárnap Kecskeméten a
Velencei Kék Cápák vendé-
geként a Szentesi '91-esek
rögbicsapata. A szentesiek je-
lenleg a 3. helyen állnak a 8
csapatos NB I-es mezõnyben.

Rögbi

Az 5. helyet szerezte meg
Fekete Zsuzsanna (-57 kg) az
ifjúsági dzsúdó diákolimpia
országos döntõjén Budapes-
ten, a juniorok versenyében
elsõ lett Kalydy Patrícia (-57
kg).  Mindkét éremszerzõ a
Pollák Diáksport Egyesület
versenyzõje. Edzõ Kalydy
Zoltán. Az egyesület köszöni
a támogatásokat.

Diákolimpia

Nemzetközi szenior úszó-
versenyt rendeznek május
19-én és 20-án a ligeti uszo-
dában. A 17. alkalommal sor-
ra kerülõ úszóviadalon nem
csak a hagyományos úszás-
nemekben mérhetik össze
tudásukat a résztvevõk, ha-
nem a papa-mama-gyerek,
szülõ-két gyerek családi vál-
tóban is. Ezen kívül a retró

gyorsban – csakis régi jelme-
zekben lehet majd rajthoz
állni. A verseny célja a lakos-
ság rendszeres testmozgásá-
nak elõsegítése, az egészség
fenntartása, megõrzése, az
úszás népszerûsítése. A ver-
seny részleteirõl Pólyáné Téli
Éva ad felvilágosítást a
63/314-998-as számon az esti
órákban és hétvégén. 

Szeniorok

Akár nemzetközi kupában
is indulhat a bajnokságot 8.
helyen záró szentesi férfi ví-
zilabdacsapat. Hétfõn Buda-
pesten tartották a Magyar Ví-
zilabda Szövetség által össze-
hívott ligaülést. Ott elhang-
zott: hétvégén Nagyvárad ad
otthont a vízilabda Bajnokok
Ligája négyes döntõjének,
amelynek során születik meg
a végsõ döntés a magyar csa-
patok jövõ évi nemzetközi
szereplésérõl. Jelen állás sze-

rint a nemzetközi szövetség,
a LEN egyelõre elzárkózik a
topligától, amiben a magyar
mellett, montenegrói, olasz
és szerb csapatok vennének
részt. A 4. és az 5., vagyis a
Honvéd és a Debrecen pedig
indulna a Bajnokok Ligájá-
ban – de elõbbi jelezte, nem
indul. Így mellettünk a 6.
Szolnok folytathatja a BL-
ben, míg a Ferencváros és a
Szentes az Európa Kupában
kaphat indulási jogot.

Nemzetközi porond

A gyõztes gól – Hidas József (11-esben) jóvoltából.  (Fotó: Garai Sz. Imre)

Elõdöntõs Párducok
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Kos 
Folytassa a megkezdett
munkát, mert most különö-

sen jó esélye van arra, hogy kiemelke-
dõt alkosson! Ne hanyagolja el barátait
sem és ha valaki segítséget kér, min-
denképp szakítson rá idõt. 

Bika 
Olyan dolgokat vár el magá-
tól, amire sem fizikailag,
sem szellemileg nem most

alkalmas. Ne vesztegesse az idõt arra,
hogy megváltsa a világot, koncentrál-
jon inkább a napi ügyek intézésére és
gyûjtse erejét a következõ hetekre. 

Ikrek 
A jó idõ beköszöntével egy-
re kevesebb kedve van dol-
gozni, egyre jobban szeret-

ne minél több idõt az irodából kiszaba-
dulva a természetben tölteni. Májusban
még nem vehet vissza annyira, ameny-
nyire szeretné, június elõtt nem sok
ideje lesz pihenni. 

Rák 
Járjon nyitott szemmel,
mert májusban önre találhat
a nagy szerelem. Legyen kí-

váncsi az önt körülvevõ emberek véle-
ményére, még akkor is, ha nem állnak
önhöz közel. Izgalmas találkozóban le-
het része.

Oroszlán 
Komoly nyereséget hozhat
egy befektetése! Ha még
csak most gondolkodik raj-

ta, akkor mindenképpen érdemes bele-
vágnia a dologba! Életkedvét nemcsak
ez adhatja vissza, hanem egy találkozó
egy régi ismerõsével is. 

Szûz 
Szüleivel eltérõ lehet a véle-
ményük a gyerek nevelésé-
ben és ebbõl komoly viták

lehetnek! Ne engedjen az igazából. Kar-
rierjének nem ez a május lesz a csúcs-
pontja, bármikor komoly kihívásokkal
találhatja magát szembe.

Mérleg
Olyan jogi kérdésekkel kell
majd foglalkoznia, amiket

nem szeret és nem is ért. Ettõl aztán
rosszul érezheti magát, de ne ideges-
kedjen, mert az igazság az ön oldalán
áll! Az ügy egészen szeptemberig elhú-
zódhat. 

Skorpió 
Izgalmas lehetõségekre és
összefüggésekre deríthet

fényt, ezekkel ügyesen gazdálkodva
aztán komolyan profitálhat. Meg kell
fogadnia és mindenképpen be kell tar-
tania: ne dolgozzon a hétvégén!

Nyilas 
Fõnöke elismerését és kol-
légái neheztelését válthatja

ki azzal, ha továbbra is úgy viselkedik,
ahogyan az elmúlt idõszakban. A dön-
tés önön áll és a következményeket is
viselnie kell. A hétvégén problémás le-
het a szokásos bevásárlás.

Bak 
Minden abba az irányba
mutat, hogy szakmailag
könnyebb és érzelmesebb

idõszak következik. Nyár közepéig sok-
kal többet tud majd hódolni szenvedé-
lyének és a tanulásban is elõrébb jut-
hat! 

Vízöntõ 
Egyre fáradtabbnak érzi ma-
gát és egyre kevésbé tud

koncentrálni. Nem lenne itt az ideje egy
kis lazításnak, pihenésnek? Az sem
probléma, ha a házimunka látja kárát,
de az egészséggel nem érdemes ját-
szani. 

Halak 
Sajnos az elkövetkezõ he-
tekben a munka tölti majd ki
az életét és akár hétvégén is

a munkahelyén lehet. Nem szégyen be-
vallani azt, ha nem ért valamihez – plá-
ne akkor, ha valamilyen mûszaki prob-
lémával találja szembe magát.

Május 12-18.
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A Születés Hete-rendezvényso-
rozat alkalmából meghirdetett
"Amikor beteg voltam" címû rajz-
pályázat eredménye:

Óvodák: 1. Szabics Málna
(Szent Anna, Csicsergõ csoport),
2. Lénárt Lotti (Farkas Antal), 3.
Szabó Fruzsina (Köztársaság ut-
ca), 4. Benedek Alíz (Damjanich
utca)

4. Garai Vanda (Bocskai utca).
Dicséretben részesült: Sõrés

Vajk (6 éves) Szentes, Varjú Or-
solya és Szebeni Kata (Szent An-
na, Csicsergõ csoport), Csernus
L. Milán és Szabó Bence (Damja-
nich utca).

Kovács Bálint (Bocskai utca).
Iskolák, 4. osztály; 3. Albert

László Norbert ( Rigó Alajos Álta-
lános Iskola)

Dicséret: Dandé Dorka Laura
(Rigó Alajos Általános Iskola), Ko-
vács Alexandra 5/b,(Szent Erzsé-
bet Katolikus Általános Iskola).

Rajzpályázat
eredményei

Tûzoltó-napi ünnepi állománygyûlést tar-
tottak a Szentesi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltségen. Az ünnepség során a Csongrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatójának elismerésében részesült Kiszely
Attila õrnagy, valamint Tóth Tibor fõtörzsõr-
mester.

A Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendelt-

ség vezetõjének elismerésében részesült
György Magdolna õrnagy és Szikora József fõ-
törzsõrmester.

A Szentesi Hivatásos Tûzoltóparancs-
nokság parancsnokának elismerésében ré-
szesült Mircsov Zsolt törzsõrmester, Csorba
Ákos õrmester és Horváth Árpád zászlós.

Tûzoltók elismerése

Koszta József Múzeum
Állandó kiállítások: Szentes vá-

ros évszázadai. Legelõk, szántók,
vadvizek. Céhek, iparosok, segé-
dek. Festõk, grafikusok, szobrá-
szok. A szentesi táj Koszta ecset-
jével.

Idõszaki kiállítások: Õseink nyo-
mában kazah-magyar régészeti
ásatások; Buffalo Bill's Wild West.
Nyitva kedd-péntek 9-15, szomba-
ton 10-16 óráig

Csallány Gábor Kiállítóhely
A régészeti és képzõmûvészeti

látványraktár  keddtõl péntekig
9–13, szombaton 10-16 óra kö-
zött látogatható a Széchenyi ligeti
épületben elõzetes bejelentkezés-
sel.

Tokácsli Galéria
Andreas, Dascha és Arnold

Trautwein (Sankt Augustin) képzõ-
mûvészek családi kiállítását május
26-ig tekintheti meg a közönség
nyitva tartási idõben.

Városi könyvtár
Kapcsolatok – érzések – terek

címmel Séra Erzsébet alkotásaiból
nyílt kiállítás nyitva tartási idõben
látogatható.

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház
A Kecskeméti Fotókör Hüje létra

címû fotókiállításra invitálják az ér-
deklõdõket.

Mûvészetek Háza
Nagy Miklós Zoltán és Novák

Tamás közös fotókiállítása látogat-
ható. Az Afrika feketén-fehéren cí-
mû tárlat különlegessége, hogy a
két fiatalember a Budapest-
Bamako Rally háromszoros bajno-
ka. 

Képzõmûvészeti kiállítás láto-
gatható nyitva tartási idõben. 

Kézmûves mûhelyek: feketeke-
rámia, vesszõ, gyékény, gyertya
és nemez, csipke, szövés-fonás,
fafaragás elsajátítására van lehetõ-
ségük az érdeklõdõknek. Nyitva
tartás: hétfõtõl szombatig 9–17
óráig.

Galéria Kávéház
Monostoriné Hrabovszky Éva

Töredékek címû fotókiállítása júni-
us elejéig látható a kávéház nyitva-
tartási idejében.

Õze Lajos Filmszínház
Május 10-14.
17.30 óra Csak a szél –

magyar-német-francia filmdráma, 
20 óra Csempészek – feliratos,

amerikai-angol krimi.
Május 17-21.
17.30 Muppets – amerikai csa-

ládi vígjáték,
20 óra Amerikai pite: A talál-

kozó – amerikai romantikus vígjá-
ték.

HHHHOOOOLLLL----MMMMIIII????
Május 11-tõl

Autóbalesetet szenved egy család.
Az anyós, mivel nem volt bekötve,
kirepül az ablakon és azonnal meg-
hal, a család többi tagja kisebb sé-
rülésekkel megússza. A helyszínelõ
rendõrnek feltûnik, hogy a családfõ
rezzenéstelen arccal válaszol a kér-
désekre. Szemrehányóan meg is
jegyzi:
– Elnézést, Uram, de az imént halt
meg az Ön anyósa. Ez nem jelent
Önnek semmit?
Mire a férfi:
– Ne haragudjon biztos úr, ha ma-
gának is így fájna mindene az ütkö-

zéstõl mint nekem, magának se len-
ne kedve röhögni. 

Egy vagány csávó megy a barátnõ-
jével az utcán éjszaka. A lány meg-
lát egy üzletet, ahol bundákat árul-
nak.
– Jaj, de szép bundák! Úgy szeret-
nék egyet!
A srác fog egy téglát, és betöri a ki-
rakatot. Kiveszi a kabátot és odaad-
ja a lánynak.

Mennek tovább, majd egy BMW-ke-
reskedés elõtt a barátnõ újra meg-
szólal:
– Jaj, de szép autók. Majd megha-
lok egy ilyenért! Vegyél nekem
egyet!
Erre a fickó:
– Na, vegyél már vissza! Mit gon-
dolsz, lopom én a téglát?

Egy rab dúdolgat a cellájában. Az õr
meghallja és rászól:
- Mit képzel maga, egy börtönben
énekel?
- Dobjon ki ha nem tetszik!

Hõguta

Régi vágya teljesült Aradi
Olgának azzal, hogy mozi-
gépész lehetett. A korábban
Pesten tudományos munkát
végzõ fiatal szentesi nõ a
filmvetítéshez szükséges
szakképzettséget is megsze-
rezte az elmúlt években, s
az Õze Lajos Filmszínház-
ban fõállásra váltotta egy-
kori hobbiját.

Filmrajongó kívülállóknak
misztikus hely egy mozi
gépháza. Miközben az igen
meredek lépcsõsoron felküz-
di magát az ember, az jut
eszébe, vajon hogyan jutnak
ide fel a filmtekercsek. Aztán
ez már nem is annyira lénye-
ges, fontosabb, hogy befûzve
már készen állnak a filmsza-
lagok, így fogad Aradi Olga
percekkel a délutáni vetítés
elõtt.

– Elsõ éves egyetemista
voltam, amikor láttam az
Amerikai szépség címû fil-
met, onnantól imádtam mo-
ziba járni – elevenítette fel
emlékeit Olga. Késõbb egy
pályaválasztással foglalkozó
könyvben talált rá egy mozi-
üzem-vezetõi tanfolyamra,
amit el is végzett, de sokáig
csak hobbi szinten gondolt
arra, hogy a mozival foglal-
kozzon. A mozgókép-forgal-
mazó és üzemeltetõ képzés
részeként gépészvizsgát is
kellett tenni. A gépészgya-
korlatát tölthette volna a bu-
dapesti Corvin-moziban is,
de õ a szentesi filmszínházat
választotta, s nem bánta
meg: sokkal alaposabban,
élesben leshette el az ismere-
teket a két gépésztõl, Kis
Nándortól és Szöllõsi Tibortól.
Olga egyébként azzal, hogy

jelentkezett a mozigépész ál-
láshirdetésre, éppen Nándi
bácsi utódja lett, aki 25 év
után nemrég vonult nyugdíj-
ba a mûvelõdési központból.

Olgának az elõbb említett
gyakorlati idõszakban még
egészen más kötötte le ideje
nagy részét, ugyanis a Szent
István Egyetemen alkalma-
zott zoológusként végzett, s
három évet dolgozott az
Állatorvostudományi Kuta-
tóintézetben. 

Húsz-egynéhányan jártak
akkoriban a mozis képzésre.
Olga elkezdte a tanfolyam
emelt szintû folytatását, a
filmforgalmazó képzést is,
de ezt félbehagyta, mert nem
tudta összeegyeztetni a

munkájával. A tudományos
munkától eltávolodva a
Music TV-nél is dolgozott, a
könnyûzenei csatornák né-
zettségi adatait elemezte
másfél évig.

A köztudatban nem kifeje-
zetten nõi szakmaként él a
mozigépészet, s a tanfolya-
mon is csak kevesen voltak
nõk, de Olga szerint különö-
sebb fizikai erõt nem igényel
ez a munka, a mûszaki ré-
szét pedig, aki akarja, meg
tudja tanulni. Kollégájával
váltják egymást, a pénztárba
is beül, s a jegyet is õ kezeli,
hallhattam tõle, miközben
már a két jókora vetítõgépet
nézegettem, és arra kértem
Olgát, avasson bele munká-

jának részleteibe. Megtud-
tam tõle, egy film 5-7 te-
kercsben érkezik, ritkábban
DVD-n, s az elsõ elõadási
napon, csütörtökön a szala-
gokat össze kell ragasztani,
az utolsó vetítéskor, hétfõn
pedig szétválasztani. A gé-
peken lévõ alsó és fölsõ orsó-
ra kell befûznie a gépésznek
a tekercseket, majd a vetítés
végeztével az elejére tekerni.
A tekercsváltásokra nagyon
figyelni kell: a vászon jobb
felsõ sarkában jelenik meg
egymás után két váltójel, a
másodiknál kell precízen in-
dítani a következõ tekercset.
A fiatal mozigépész megmu-
tatta, hol a filmszakadás jel-
zõ, s megjegyezte, olyankor

nagyon gyorsan ragasztani
kell. 

Mivel váltottak jegyet, ve-
títés is volt ottjártamkor: fel-
berregett a gép, és Olga elin-
dította a nagyfilmet beveze-
tõ elõzetest. Lesiettünk, bele-
hallgatni az elõzetesbe, jól
mûködik-e az egyik hang-
szóró. Igen, jó lesz, konsta-
tálta, s lépcsõzés vissza a
gépterembe. A filmet egy
keskeny résen keresztül le-
het látni, s így föntrõl nézve
minden más, a nézõk reakci-
óit is figyelemmel lehet kö-
vetni, amíg be nem sötétedik
a nézõtér.

Kicsit sajnáljuk Olgát,
hogy ezentúl csupán ezen a
nyíláson keresztül nézheti a
filmeket, de megjegyezte: a
szabadnapjain beül õ is a né-
zõtérre, hogy a hangot és a
képet is a megfelelõ minõ-
ségben élvezhesse. A hölgy
lát jövõt a moziban, ezzel is
szeretne foglalkozni. A mozi
erõssége szerinte a közösségi
szerepe, hiszen étterembe is
járnak az emberek, annak el-
lenére, hogy az ételt otthon
is el lehet készíteni. Olga
úgy gondolja, ez nem csak a
filmeken múlik, aki szeret
moziba járni, a hangulat mi-
att is szeret. Õ egyébként a
kommersz filmeket, de azok-
ból is a komolyabbakat nézi
szívesen.

A mozigépész ebben a hó-
napban két filmet ajánl a
szentesi mûsorból, amelye-
ket õ is megnézne: a fiatalok-
nak az Amerikai pite leg-
újabb részét, és természete-
sen a Vaslady-t, Meryl Streep
Oscar-díjas alakításával.
Kép és szöveg: Darók József

Képünkön Csorba Ákos õrmester (jobbra) veszi át az elismerést.

Olga filmje a szentesi moziban forog tovább

Aradi Olga példája bizonyítja: egy nõ is lehet mozigépész



A döntõen katonákból
álló Honvéd Rákóczi SE
hat szakosztálya 110 tagot
számlál, mûködését a helyi
laktanya támogatja. Viszon-
zásul az egyesület segíti az
ezred csapatainak felkészü-
lését a különbözõ honvéd-
ségi versenyekre. Az egye-
sület elnöke maga is aktív
sportoló, idén is már több
bajnoki helyezést ért el.

– A versenyévad számom-
ra februárban kezdõdött a
fedett pályás országos baj-
noksággal, ahol a 3 ezer mé-
teres síkfutásban szereztem
aranyérmet – mondja Lõrincz
Gábor. Indulok a szabadtérin
is, azt tavaly megnyertem a
korcsoportomban. Április-
ban a duatlon országos baj-
nokságon lettem harmadik.
Ugyanitt Vakhal György szin-
tén 3., Dósai Molnár Szilvia
pedig 2. helyet ért el. A táv
itt 5 kilométer futás, utána 20
kilométer kerékpározás és
újabb 2,5 kilométeres futás
zárja. Az öt indulóból hár-
man éremmel térhettek haza.

A Balaton Szuper Mara-
tonon Vakhal György gyõ-
zelmet szerzett kategóriájá-
ban. A Honvédelmi Minisz-
térium által szervezett  a Ba-
laton körüli kerékpártúrát
edzésnek teljesítették a Rá-
kóczi SE indulói. Vakhal
György a verseny helyszíné-
re is biciklivel ment, mivel
készül a Dupla Ironman tá-
vú triatlon versenyre. A táv

itt 7,2 kilométer úszás, 360
kilométer kerékpározás és 84
kilométer futás megszakítás
nélkül. Az ugyancsak Hon-
véd Rákóczi SE színeiben
versenyzõ Vakhal Norbert a
24 órás futó OB-n 3. helyet
szerzett 195 kilométeres tel-
jesítményével. 

– A triatlonosoknak most
indul az évad – mondja az
elnök. A hosszútávfutóknak
három nagy versenye lesz
idén.

A Honvéd Rákóczi SE lab-
darúgó szakosztálya kispá-
lyás tornákon indul. Ezek
közül a saját rendezésû Rá-
kóczi Kupát megnyerték, na-
gyobb eseményeken a kö-
zépmezõnyben végeznek.
Rájuk még 3-4 torna vár eb-
ben az évben.

A közel negyven fõs hor-
gász szakosztály áprilistól
rendez havi rendszeresség-

gel versenyt. Az indulók fele
civil, fele honvédségi állo-
mányú, ezért ebben a két ka-
tegóriában zajlanak a verse-
nyek.

Az evezõs, regatta szak-
osztály új az egyesületben.
Hat hajójukból kettõ alkal-
mas versenyzésre, amivel
majd Szolnokon indulnak.
Erre az egy megmérettetésre
kötelezõen el kell menniük
tapasztalatszerzés és bemu-
tatkozás miatt.

A Honvéd Rákóczi SE tag-
jai szívesen látnak civileket
is soraikban. Legerõsebb
versenyszakosztályuk a tri-
atlon tíz fõvel, de szép ered-
ményeket érnek el a tömeg-
sport szakosztály futói is. A
labdarúgó, airsoft, horgász,
íjász és evezõs szakosztály
tagjai országos versenyeken
nem indulnak.

Kép és szöveg: Besenyei

A héten új busz közleke-
dett a város utcáin, ráadásul
Magyarországon kizárólag
csak Szentesen volt látható.
A Tisza Volán Zrt. négy na-
pos tesztre kapta meg a tö-
rök gyártmányú Isuzu típu-
sú, hatvan fõ befogadóké-
pességû jármûvet. A buszt a
hazai forgalmazó, a  gyártó

és az önkormányzat képvise-
lõi is kipróbálhatták egy be-
mutató során. A busz szerdá-
tól szombatig menetrendsze-
rûen közlekedik helyijárat-
ként, majd vasárnap Csehor-
szágba indul újabb tesztelés-
re. A jármû prototipus, a
mostani tapasztalatok alap-
ján módosítja a gyártó és ké-

sõbb dõl el, vásárol-e a Tisza
Volán. Hétfõtõl egy midi ka-
tegóriájú kisbuszt állít forga-
lomba a Volán Szentesen. Év
végével jár le az önkormány-
zat és a közlekedési társaság
között az a nyolc éves köz-
szolgáltatási szerzõdés, ami
biztosítja a helyi tömegköz-
lekedést Szentesen.

Május 17-én, csütörtökön 9–11
óra között Szirbik Imre polgár-
mester, 14–16 óra között Szûcs
Lajos alpolgármester a városhá-
zán, irodájukban fogadják az
ügyeiket intézõket.
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Iroda:
Szentes, Sima F. u. 45.
Tel.: 400-162, 560-940

Ügyelet:
Antal Ferenc

Szentes, Bacsó B. u. 19/A

Tel.: 311-506, 317-152

Orvosi ügyelet: hétköznap 15 órától reggel 7 órá-
ig, hétvégén és ünnepnap 7 órától 7 óráig (24 órás)
a Sima Ferenc utca 29–33. szám alatt (mentõállo-
más) tartanak ügyeletet. Telefon: 62/474–374.

Gyermekorvosi rendelés: hétköznap 15 órától 17
óráig, hétvégén és ünnepnap 9 órától 11 óráig  a Si-
ma F. u. 31–33. szám alatt (mentõállomás), rendelé-
si idõn kívül az ellátás a kórház gyermekosztályán
történik.

Gyógyszertári készenléti ügyelet: Május 14-ig
Pingvin Patika (Nagyörvény u. 59.) hétfõ-péntek
7.30-18. szombat 7.30-12 óráig. Május 14-21.
Pingvin Patika (Rákóczi u. 12.) hétfõ-péntek 8-19,
szombat 8-13 óráig. Készenléti telefon: 70/563-
5139.

Állatorvosi ügyelet: (Szentes, Nagytõke, Derek-
egyház) május 12-13-án Molnár Béla Nádas sétány
9., telefon: 30/995-16-82.

Csütörtökön a Rákóczi utcai zöldségpiaci sétánkon
az alábbi árakon kínálták termékeiket az árusok. 

Tojás 25-45 Ft/db, vöröshagyma 90–100 Ft/kg, fokhagyma 800–1200
Ft/kg vagy 70 Ft/darab, lilahagyma 250 Ft/kg, petrezselyem zöld 50
Ft/csomó, zeller 70-150 Ft/db, karfiol 280 Ft/kg, bab (nagy szemû) 800
Ft/kg, apró 300–400 Ft/kg, fehérpaprika 250 Ft/zacskó (20 dkg) vagy
60-70 Ft/db, erõs paprika 60-70 Ft/db, paradicsom 490-600 Ft/kg,
kígyóuborka 200-290 Ft/kg. Ókáposzta 140 Ft/kg, ókelkáposzta 320
Ft/kg, újkáposzta 200 Ft/db, újkelkáposzta 280 Ft/db. Spenót, sóska
100 Ft/csomag, fõzõtök 380 Ft/kg, cukkini, padlizsán 480 Ft/kg.
Medvehagyma 150 Ft/csomó.

Eper 600-1400 Ft/kg, kivi 390 Ft/kg, alma (Mucsu, Idared) 150-280
Ft/kg, citrom 450 Ft/kg, körte 280 Ft/kg.

Karalábé 80-100 Ft/db, saláta 60-100 Ft/db, ókrumpli 60-70 Ft/kg,
új krumpli 250-450 Ft/kg, póréhagyma 50 Ft/szál, újhagyma 80
Ft/csomó, piros retek 40-70 Ft/csomó, fehér retek, jégcsap retek 100
Ft/db. Gyökér 250-420 Ft/kg, új csomós gyökér 450 Ft, répával 250
Ft/csomó, sárgarépa 180 Ft/kg, új sárgarépa 100-200 Ft/csomó gomba
450-600 Ft/kg. 

Kapor 50 Ft/csomó, törtpaprika 2000 Ft/kg. Csíramálé 200
Ft/doboz.
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GALÉRIA
KÁVÉHÁZ ÉS ÉTTEREM
Heti menü május 14—18
A menü: sertés v. marhahúsból,

B menü: szárnyas húsból.
Hétfõ: Gyümölcsleves és

pontyhalászlé
A menü: Pecsenye sertésbõl,

burgonypüré, saláta
B menü: Túrós csusza
Kedd: Tavaszi zöldségleves és

joghurtos bugonyaleves
A menü: Bugaci aprópecsenye,

sült burgonya, saláta
B menü: Csirkés rakott rózsák
Szerda: Szárazbableves és

csirkeaprólék leves
galuskával

A menü: Resztelt máj, hagymás
tört burgonya, saláta

B menü: Trappista bundázva,
párolt rizs, tartár

Csütörtök: Zellerkrémleves és
karfiolleves

A menü: Hentes tokány, tészta
B menü: Holstein-szelet,

spenót vagy tavaszi
káposztafõzelék

Péntek: Orjaleves és rumos
szilvaleves

A menü: Rántott karaj,
finomfõzelék

B menü: Tejfölös-juhtúrós
rakott puliszka vagy
mákos nudli

www.galeriakavehaz.hu (X)

Elfogta a rendõrség azt a
férfit, aki nagy értékû gépe-
ket, szövõszéket, fémkonté-
nert és vasanyagokat tulaj-
donított el egy Szarvasi úti
bérelt ipari épületbõl. A lo-
pási kár 200 ezer forint.

Figyelmetlensége miatt az
egyik szentesi áruház ve-
gyiáru-részlegén, a polcon
felejtette pénztárcáját egy
vásárló, és amire visszasie-
tett érte, már csak hûlt he-
lyét találta a tárcának. Aki
elvitte, egy telefonnal, ok-
iratokkal és közel 60 ezer

forint készpénzzel lett gaz-
dagabb.

Néhány héttel ezelõtt már
lapunk is beszámolt arról,
hogy kifúrták egy gépjármû
üzemanyag-tartályát, amely-
bõl aztán benzint vittek el a
tolvajok. Most egy ehhez kí-
sértetiesen hasonló eset tör-
tén a Brusznyai sétányon
május 5-re virradóra. A tettes
ismét a benzintartályt fúrta
meg, melybõl 25 liter üzem-
anyagot „szívott le”. A lopá-
si kár 15 ezer forint, de a
rongálással közel 100 ezer

forintos költséget okozott a
tulajdonosnak.

Levágták a lakatot, majd
bementek az egyik Apponyi
téri pincehelyiségbe ismeret-
len tettesek. A bûnözõk 50
ezer forint értékben vittek
magukkal személygépkocsi-
váltó berendezést és kup-
lung-szerkezetet.

Tolvajok jártak az egyik
Árpád utcai lakatlan épület-
ben is. Az elkövetõk kézi-
szerszámokat és gépeket vit-
tek magukkal hatvanezer fo-
rint értékben. hv

Tartályt fúrt a tolvaj

Szentes város Ifjúsági Sakkbaj-
noksága címmel általános és kö-
zépiskolások részére rendeznek
versenyt május 19-én, szombaton
8 órától a Móricz mûvelõdési ház-
ban. Bõvebb információ kérhetõ a
311-765-ös számon Kõhalminé
Forrai Julianna szervezõtõl.

Sakkbajnokság

A Szentesi Vendégszeretet
E g y e s ü l e t  m á j u s  1 9 - é n ,
szombaton 15 órakor ismét
körsétára invitálja a lakossá-
got a Korsós sorra. Ezen a
délutánon a vasúttörténeti
alapítvány gyûjteményét
ajánlja az érdeklõdõk figyel-
mébe Valkai Csaba.

Körséta
Rovásírásos helységnév-

táblát avat Szegedi Csanád
jobbikos EP-képviselõ a
Csongrádi úton, a laktanyá-
val szemben, május 13-án,
vasárnap 16 órakor melyet
16:30-kor lakossági fórum
követ a Móricz Zsigmond
Mûvelõdési Házban.

Avatnak

Született: Beleon Róbert és
Faur Mónikának (Gergely u.
44.) Hanna, Szûcs Zoltán és
Kiss Annának (Honvéd u.
21.) Konrád, Héjja István és
Rostás Ilona Andreának (Ki-
kelet u. 3.) Gergõ István nevû
gyermeke.

Elhunyt: Lelkes Béláné Er-
délyi Aurélia (Apponyi tér),

Keller János (Petrovics u.
16.), Berényi Benjáminné
Molnár Lídia (Kossuth tér
4.), Szilvási Józsefné Szabó
Erzsébet (Boros S. u. 7/A),
Miskolczi Mihályné Farkas
Erzsébet (Ürge u. 29.), Jaksa
Erzsébet (Szûrszabó u.
18/A), Drahota-Szabó József
(Rózsa u. 16.).

Családi események

Evezõsökkel bõvült
a Honvéd Rákóczi SE NNNNáááálllluuuunnnnkkkk    tttteeeesssszzzztttteeeellll iiiikkkk    aaaa    bbbbuuuusssszzzztttt

Lõrincz Gábor futásban és duatlonban is eredményes.


